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Curriculum Vitae
Krijn Peter van Lienden werd geboren op 12 januari 1966 in Ede. Hij groeide op in Oss en 

Apeldoorn, waar hij in 1984 zijn VWO diploma behaalde aan het Christelijk Lyceum.

Hij studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in januari 1994, 

na een enerverend studentenleven, zijn artsexamen behaalde. Na een korte periode bij de 

plastische chirurgie, heeft hij enkele jaren als AGNIO chirurgie gewerkt in de Isala klinieken 

(lokatie Weezenlanden) in Zwolle, het Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam 

en later in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Uiteindelijk begon hij in 1997 zijn 

opleiding radiologie o.l.v. Prof. dr. J.S. Laméris en Prof. dr. G.J. den Heeten in het Academisch 

Medisch Centrum te Amsterdam. Al vroeg in de opleiding bleek duidelijk zijn interesse voor 

de interventieradiologie, zodat in 2003 logischerwijs zijn opleiding werd gevolgd door een 

fellowship op dit gebied o.l.v. Prof. dr. J.A. Reekers. Hierna is hij als interventieradioloog in 

het AMC blijven werken met als aandachtsgebieden de vasculaire, hepatobiliaire, musculo-

skeletale en oncologische interventies. 

Vanaf 2006 is hij intensief betrokken geraakt bij wetenschappelijk onderzoek op de 

afdeling experimentele heelkunde van het AMC, o.l.v. prof. dr. T.M. van Gulik. Met name bij het 

ontwikkelen van een konijnen proefdiermodel voor studies op gebied van portale embolisatie 

en de effecten hiervan op leverregeneratie. Zijn ervaring met vena portae embolisatie bij 

patiënten en expertise in het gebruik van microcatheters en embolisatiematerialen waren 

van belang bij deze onderzoekslijn. Na een bijdrage te hebben geleverd aan de promotie 

van drie voorgangers ontstond de mogelijkheid en de wens om zelf ook op dit onderwerp te 

promoveren, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot dit proefschrift.

 


